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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานธิ
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลตําบลบานธิ
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานธิ
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕
****************
หลักการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อใหผูจัดตั้งตลาด ผูขายของ และผูชวยขายของในตลาดใน
เขตเทศบาลตําบลบานธิ เพื่อการควบคุมกิจการตลาดและสุขลักษณะของตลาดใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย

เหตุผล
เนื่องจากการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการ
ตลาดตามที่ กํ าหนดในเทศบั ญญั ติ เทศบาลตํ าบลบ านธิ เรื่ อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติที่ไม เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และไดมี
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกมาบังคับใช และใหยกเลิกกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับในปจจุบัน
ยังมีปญหาการระบาดของโรคติดตอบางชนิด เชน โรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (SARS) โรค
ไขหวัดนก และโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 (H5N5) ดังนั้น เพื่อปองกันโรคระบาดและคุมครอง
สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานธิใหไดบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย สมควร
กําหนดหลักเกณฑ วิธีก าร และมาตรการในการควบคุม หรือกํากับ ดูแลการดําเนินกิจ การตลาดใหถูก
สุขลักษณะใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน จึงมีความจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานธิ
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕
***********************
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานธิ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ๒๔๙๖ แกไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๗ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๘และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวงวา
ดวยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลบานธิ
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบานธิ และ
โดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดลําพูน จึงตรา เทศบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ใหเรียกวา “เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานธิ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบล
บานธิแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ นับแตวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบงั คับใหยกเลิกเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานธิ เรื่อง ตลาด
พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ใน เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่นๆ ที่มีสภาพเปน
ของสด
“อาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ” หมายความวา อาหารสดประเภทเนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวที่มี
การชําแหละ ณ แผงจําหนายสินคา
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบ หรือปรุงสําเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวาน และเครื่องดื่มชนิดตางๆ ที่มิไดบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการ และควบคุมปจจัยตางๆ เพื่อใหอาหารสะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เปนพิษซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภคเชน อาหาร ผู
สัมผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงที่เปนพาหะ
นําโรค
“การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร แผง
จําหนายสินคาในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสียที่
เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย หองน้ํา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาดไมมี
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สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชตอง
ไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นการเปลี่ยนแปลง
ขยายหรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังจากที่เจาพนักงานทองถิ่นไดออกใบอนุญาตให
จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
ความในขอนี้ มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐที่ได
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตในการดําเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปนหนังสือให ผูจัดตั้งตลาดตาม
ขอนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
ขอ ๖ ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ไดแก ตลาดทีม่ ีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนดไวในสวนที่
๑
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามทีก่ ําหนดไวในสวน
ที่ ๒
ขอ ๗ ที่ตั้งของตลาดอยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษ ของเสีย โรง
เลี้ยงสัตวแหลงโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแตจะมี
วิธีการปองกันซึ่ง เจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว
สวนที่ ๑
ตลาดประเภทที่ ๑
ขอ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสรางคือ อาคารสิ่งปลูกสราง
ผูขายของ ที่ขนถายสินคา หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ ที่เก็บรวบรวมหรือทีร่ องรับมูลฝอย และที่จอด
ยานพาหนะตามทีก่ ําหนดไวในสวนนี้
ขอ ๙ อาคารสิง่ ปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมี และเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา ๔ เมตร และมีทางเขา-ออกบริเวณตลาดกวางไมนอย
กวา ๔ เมตร อยางนอยหนึง่ ทาง
(๒) ตัวอาคารตลาดทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง
(๓) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรง ทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสม
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พื้นทําดวยวัสดุที่ถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา เรียบ ลางทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขังและไม
ลื่น

-๕-

(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอ ยกวา ๒ เมตร
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปองกันสัตว เชน สุนัข แมว
เปนตน มิใหเขาไปในตลาด
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม ไมมกี ลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอ ยกวา ๒๐๐ ลักซ
(๙) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความ
สะอาดงาย มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร และมี
ทางเขาออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง
(๑๐) มีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคา หรือลางมือ ทั้งนี้
ตองวางทอในลักษณะที่ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอ นจากน้าํ โสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายน้ําเสีย
หรือสิ่งปฏิกูลโดย
ก) มีที่ลางอาหารสดอยางนอย ๑ จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา ๓
กอก กรณีที่
มีแผงจําหนายอาหารสดตั้งแต ๓๐ แผงขึ้นไป ตองจัดใหมีที่ลางอาหารสด ๑ จุดตอจํานวนแผงจําหนาย
อาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถาเกิน ๑๕ แผง ใหถือเปน ๓๐ แผง
ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนาย
อาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ
ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีที่มีแผงจําหนาย
อาหารตั้งแต
๕๐ แผงขึ้นไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย ๕ ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนายอาหารทุก ๑๐๐
แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถาเกิน ๕๐ แผงใหถือเปน ๑๐๐ แผง
(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย
(๑๒) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่
ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กําหนด
ได
ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีที่ขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการ ขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่
ซึ่งไมอาจใหมีที่ขนถายสินคาตามที่กําหนดได

-๖-

ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปส สาวะ และอางลางมือตามแบบและจํานวนที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยการควบคุม อาคาร และตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยูใน
อาคารตลาดตองแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ มีผ นัง กั้นโดยไม ใหมีป ระตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหาร
โดยตรง
ขอ ๑๒ ตองจัดใหมีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปด
และปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเขี่ย ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น
ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีทจี่ อดยานพาหนะ อยางเหมาะสมตามทีเ่ จาพนักงานทองถิ่นกําหนด

สวนที่ ๒
ตลาดประเภทที่ ๒
ขอ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ตองจัดใหมีสถานที่สําหรับผูขายของ มีหองสวม ที่ปสสาวะ อางลาง
มือ และ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ ๑๕ สถานทีส่ ําหรับผูขายของ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ทางเดินในตลาดมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร
(๒) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเปน
พื้นเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดไดงาย และไมมีน้ําขัง เชน พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูดวย
คอนกรีตสําเร็จหรือพื้นลาดดวยยางแอสฟสต
(๓) แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความสะอาดงายมีความ
สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได
(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีที่ลางทําความสะอาดอาหารและภาชนะ
ในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ
(๕) ทางรางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ลาง โดยเปนรางแบบเปด ทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาด
เอียงใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือ
แหลง น้ําสาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปนเจา
พนักงานทองถิ่น โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมันหรือบอพัก
น้ําเสีย กอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได
(๖) กรณีที่มีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ตองอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ขอ ๑๖ ตองจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือ ตามจํานวนและหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะที่ เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในที่ที่

-๗-

เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ สวมสาธารณะ สวมเอกชน หรือสวมของ
หนวยงานราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน ๕๐
เมตร
ขอ ๑๗ ตองจัดใหมีทเี่ ก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอทีจ่ ะรองรับปริมาณมูลฝอยใน
แตละวัน แตมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
ขอ ๑๘ เมื่อผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ไดดําเนินกิจการติดตอกันเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนตลาดประเภทที่
๑ ได ให
เจาพนักงานทองถิ่นและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทที่ ๒ ใหเปนตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนด
หมวด ๒
การดําเนินกิจการตลาด
ขอ ๑๙ การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดวางใหเปนหมวดหมู ไมปะปนกัน เพื่อ
สะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร
ขอ ๒๐ การเปดและปดตลาดที่มลี ักษณะเปนอาคารถาวร ใหเปนไปตามทีเ่ จาพนักงานทองถิ่น
กําหนด
ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาด เรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตัวอาคาร
พื้น ฝาเพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา อุปกรณตาง ๆ เชน
สายไฟ หลอดไฟ พัดลม กอกน้ํา ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอื่น
(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาด ของตะแกรงดักมูลฝอย บอ
ดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลที่
เก็บรวบรวมหรือ ที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๓) ดูแลหองสวม ที่ปส สาวะ และอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดีและเปดใหใช
ตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๔) จัดใหมีการลางทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสดและแผง
จําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
อาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได
(๕) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงทีเ่ ปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละหนึง่
ครั้ง

-๘-

(๖) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละมิใหปลอยน้ําหรือของเหลว ไหลจากแผงลงสู
พื้นตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ํา หรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด
ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมทั้งกรณีที่มีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสียและทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลที่
เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ
(๒) ดูแลหองสวม ที่ปส สาวะ และอางลางมือใหอยูในสภาพที่สะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช
ตลอดเวลาที่เปดตลาด
(๓) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสดและ
แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ ใหดําเนินการลาง
ตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงให
ปฏิบัติ
(๔) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว
ชําแหละลงสูพื้นตลาด
ขอ ๒๓ เพื่อประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ตองไมกระทําการและตอง
ควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) จําหนายอาหารที่ไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด
(๒) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพือ่ จําหนาย
(๓) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆาหรือชําแหละ
สัตวปกในกรณีที่เกิดโรคระบาดของโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวในเขตทองถิ่นนั้น
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรัง เปนเหตุรําคาญ
เกิดมลพิษที่เปนอันตราย หรือเปนที่เพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ถายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกลู ในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกลู
(๖) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปน หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนทีเ่ ดือดรอน หรือเกิดอันตรายแกผูอื่น
(๘) ใชตลาดเปนที่พักอาศัย หรือ เปนที่พักคางคืน
(๙) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เปนอันตรายหรือการระบาดของ
โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น
หมวด ๓
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด

-๙-

ขอ ๒๔ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตให
จัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมูส ินคา
(๓) การดูแลความสะอาดแผงขายสินคาของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับทีเ่ หมาะสม
(๕) การลางตลาด
(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่ เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
ขอ ๒๕ ผูขายของและผูช วยขายของในตลาดตองปฏิบัตเิ กี่ยวกับสินคา และแผงจําหนายสินคา
ดังตอไปนี้
(๑) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคา หรือในขอบเขตที่กําหนด โดยหามวางสินคาล้ําแผง
จําหนายสินคาหรือขอบเขตที่กําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบ
การระบายอากาศ และแสงสวาง ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
(๓) ใหวางประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตที่กําหนด โดยสูงจากพืน้ ตลาดไม
นอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารที่มีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ทั้งนี้ ตองมีการ
รักษาความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพที่เปนจริง
(๖) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา
ของ เจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะนํา
โรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน
ในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่นารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๒) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหาร ตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอ
หรือจามรดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารที่พรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับ
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อาหาร ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
(๓) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและของใชตางๆ
ดังตอไปนี้
(๑) อาหารที่ขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดไวในกฎหมาย วาดวยอาหาร
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศา
เซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใช ภาชนะที่สะอาด และตองมีอุปกรณปกปด
อาหารเพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ
(๔) ในกรณีที่เปนแผงจําหนายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบและปรุงอาหาร ตองจัดสถานที่ไวให
เปนสัดสวนโดยเฉพาะเพื่อการนั้น และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณที่ใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม ชอน
และสอม ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกตอง
หมวด ๔
การขออนุญาต
ขอ ๒๘ ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาด ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ
ต.๑ พรอมกับหลักฐานตางๆ ตามที่เทศบาลบานธิกําหนด
ขอ ๒๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต
แลวปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใหออกใบอนุญาตตามแบบ ต.๒ หรือ
มีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังอาจมีคําสั่งอนุญาตได
ภายในกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดตามวรรคหนึ่ง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ผูขอรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับ
แตวันที่ ผูขอรับใบอนุญาต ผูแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต ไดรับหนังสือแจงจากเจา
พนักงานทองถิ่น หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพิม่ ขึน้ อีกรอย
ละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกดําเนินกิจการกอนถึง
กําหนดที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว
การแจง ตามวรรคสอง ใหเ จา พนัก งานทอ งถิ่น ทํา เปน หนัง สือ แจง ใหผูไ ดรับ ใบอนุญ าต
ผูแ ทนหรือ ผูรับ มอบอํา นาจจากผูไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณีทราบ ในกรณีไมพบตัว หรือไมยอมรับ
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หนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือปดหนังสือไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย
ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการของผูตองรับหนังสือ และใหถือวาผูนั้นไดรับทราบหนังสือดังกลาวแลว
ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงวันปดหนังสือ แลวแตกรณี
ขอ ๓๐ เมื่อผูไดรบั ใบอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบ ต.๑ พรอมกับชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิน้ อายุ
ขอ ๓๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ขอ ๓๒ เมื่อผูไดรบั ใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดเนื้อที่ หรือบริเวณที่ใชเปน
ตลาด ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ ต.๔
ขอ ๓๓ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป หรือจะขอแกไขรายการอื่นใน
ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานตามแบบ ต.๔
ขอ ๓๔ หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูไดรับใบอนุญาต
จะตองยืน่ คําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ ต.๓ เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตใหมภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณี พรอมหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ ๓๕ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ ต.๑ โดยประทับตราสีแดง คําวา “ใบแทน” กํากับไว
ดวยและใหมีวัน เดือน ปที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมายจาก
เจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แลวแตกรณี และเลมที่ เลขที่ ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๓๖ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศ
บัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจาหนาทีม่ ีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือให
สงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือใน
เวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้
ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
หรือสถานที่นั้น
(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้หรือ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๔) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนได
โดยไมตองใชราคา
ขอ ๓๗ หากผูดําเนินกิจการตลาดปฏิบัติไมถูกตอง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัติ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น ให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นแกไข หรือปรับปรุงใหถูกตองไดและถาผูดําเนินกิจการตลาดไม
แกไขหรือถาการดําเนินกิจการนั้น กอใหหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยวา จะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดกิจการไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่
พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได
คําสั่งดังกลาว ใหกําหนดระยะเวลาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งไวไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนคําสั่ง
ใหหยุดดําเนินกิจการทันที
ขอ ๓๘ ถาเจาพนักงานสาธารณสุขพบเหตุที่ไมถูก ตองหรือมีก ารกระทําใด ๆ ที่ฝาฝน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับ การดํารงชีวิตของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชนเปนสวนรวม ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออก
คําสั่งใหผูกระทําการไมถูกตอง หรือฝาฝนดังกลาวแกไข หรือระงับเหตุการณนั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพือ่
แกไข หรือระงับเหตุการณนั้นไดตามสมควร แลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
ขอ ๓๙ ถาผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศ
บัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ ไดรับ
ใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไม
เกินสิบหาวัน
ขอ ๔๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูร ับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตัง้ แตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุทจี่ ะตองถูกสัง่ พักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา ไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือ เทศบัญญัตินี้
(๓) ไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศ
บัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาต และการ ไมปฏิบัติ หรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพประจําวัน
ขอ ๔๑ คําสั่ง ของเจาพนักงานทองถิ่นใหผูดําเนินกิจการตลาดหยุดดําเนินกิจการ คําสั่งพัก
ใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต ผูแทน หรือผูรับมอบ
อํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณีทราบ

- ๑๓ -

ในกรณีไมพบตัว หรือไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือปดคําสั่ง
ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผูตองรับหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่
คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๔๒ ผูถูกเพิก ถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญ าตสําหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๔๓ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามขอ ๒๙ ขอ ๓๖ ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ตาม ขอ ๔๐ เพิกถอนใบอนุญาตตามขอ ๔๑ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งตามขอ ๒๑ และ
ขอ ๒๒ ถา
ผูไดรับคําสั่งไมพอใจคําสั่งดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว
หมวด ๕
บทลงโทษ
ขอ ๔๔ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติขอ ๕ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๕ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติขอ ๒๑ ขอ ๒๒ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคแรก แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๖ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติขอ ๗ ขอ ๘ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๗ ผูใดไมปฏิบัติตามเทศบัญญัติขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ มีความผิดตามมาตรา ๗๘ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๘ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน
หรือขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงาน
สาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่ ตามเทศบัญญัติขอ ๓๖ มีความผิด ตามมาตรา ๗๙ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๙ ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุด
ดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามเทศบัญญัติขอ ๓๙ โดยไมมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควร มีความผิดตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามเทศบัญญัติขอ ๓๖โดยมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขมีความผิดตามมาตรา ๘๑
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมีความผิดตามมาตรา
๘๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๖

- ๑๔ -

บทเฉพาะกาล
ขอ ๕๒ เมื่อมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาด ของกระทรวง
ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ ใหถือวาเปนกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะ
เกิดความเสียหายอยางแรงตอสภาวะความเปนอยูที่เ หมาะสมกับ การดํารงชีวิตของประชาชน ซึ่ง
จําเปนตองมีการแกไขโดยเรงดวน
(๑) ผลการตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยาง ตัวอยางพื้นผิวภาชนะอุปกรณหรือ
จากมือ ผูขายอาหารในตลาดพบวามีเชื้อจุลินทรียที่เปนตัวบง ชี้ในปริมาณที่เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่
กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด
(๒) มีปริมาณสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ เกินกวาเกณฑ
ที่กําหนดโดยวิธีการตรวจวัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด
คางทูม วัณโรค โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญ รวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และ
โรคอื่นที่ตองแจงความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
โดยพบวาผูขายหรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอ หรือพบผูปวยเปนโรคติดตอ ซึ่งยืนยันวาบริโภค
อาหารหรือไดรับเชื้อโรคมาจากตลาดนั้น
(๔) ถัง เกรอะหรือถัง บําบัดสิ่ง ปฏิกูล เกิดการรั่วไหลออกมาสูสิ่ง แวดลอมจนอาจเปนแหลง
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค
ขอ ๕๓ หามมิใหเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหผูใดดํา เนินกิจการตลาดในที่หรือทางสาธารณะ
เวนแตจะเปนการดําเนินการของราชการสวนทองถิ่นเอง ที่ไมกอผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ในการ
พิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการตลาดของเอกชน เมื่อผูขออนุญาตไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตพรอม
เอกสารหลักฐานตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นถูกตองครบถวนแลว ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมอบหมายใหเจาพนักงานสาธารณสุข หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสุขลักษณะ
ของตลาดเพื่อพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได ทั้งนี้ กอนจะมี
คําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาต ตองใหผูขออนุญาตหรือผูที่จะไดรับผลกระทบจากการออกคําสั่งมีโอกาสที่
จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน และในการออก
คําสัง่ ดังกลาวตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย
ขอ ๕๔ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจ การจัดตั้งตลาดกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ ใหผูนั้นประกอบ
กิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แลว แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุ
และผูนั้นยัง คงประสงคจะดําเนินการตอไป ผูนั้นจะตองมาดําเนินการ และขอรับใบอนุญ าตตามเทศ
บัญญัตินี้ กอนการดําเนินการ
ขอ ๕๕ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานธิรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัตกิ ารใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

- ๑๕ -

ดาบตํารวจ
(อรัญ อภิวงคงาม)

เห็นชอบ

วันที่

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ตามขอ ๒๙
แนบทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานธิ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๖ -

ลําดับที่

ประเภทกิจการ

๑.

ตลาดประเภทที่ ๑

ฉบับละ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
๒,๐๐๐

๒.

ตลาดประเภทที่ ๒

ฉบับละ

๑,๐๐๐

- ๑๗ -

เลขที่รับ……………….
แบบ ต.๑
คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เขียนที…่ ………………………..………………………
วันที่…………….เดือน…………………………….…….พ.ศ……..………
ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ…………………………….……… อายุ…………ป
สัญชาติ……..…….เลขประจําตัวประชาชนเลขที…่ …………………..…………อยูบานเลขที/่ สํานักงาน
เลขที…่ …….…….…ซอย…………..………ถนน……………………….………ตําบล………………………..……
อําเภอ……………………….………..จังหวัด……………………..
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้
๑. ชื่อตลาด…………………………………………..…….………………….จํานวน……………….……….แผง
๒. ตั้งอยูเลขที…่ ……………..….ซอย………………….…ถนน…..………………….…..
ตําบล…………………….……………อําเภอ…………………….…….จังหวัด………………………………….
โทรศัพท……………………….………
๓. เนื้อที่ตลาด…………………………..……ตารางเมตร ตั้งอยูหางจากโรงงานกําจัดขยะ โรงงานกําจัด
สิ่งปฏิกลู
โรงงานบําบัดน้ําเสีย โรงเลี้ยงสัตว สุสาน ฌาปนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานที่อื่นใดที่จะ
ผลกระทบต อ สุ ข ลั ก ษณะตลาดหรื อ อาจจะได รั บ ความเดื อ ดร อ นรํ า คาญจากตลาดในลั ก ษณะ
เดียวกัน…………………………เมตร
๔. ผูจัดการตลาด………………………………………………..…….…อายุ………………….ป
สัญชาติ………………………
บานเลขที…่ …………………....ตรอก/ซอย…………….…………ถนน………………………หมูท…ี่ ……..
ตําบล……….............……อําเภอ……………………….....จังหวัด…………………..……………
โทรศัพท…………………………………
๕. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวคือ
๕.๑) สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย
๕.๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต

- ๑๘ -

๕.๓) หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวา
ดวยการ
ควบคุมอาคาร
๕.๔) กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบ
อํานาจ
ที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………….…………………….ผูขอรับใบอนุญาต
(………………………………………..….…)

ความเห็นของเจาหนาที่ตามลําดับ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
(ลงชื่อ)…………………………………….
(…………………………………..)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
(ลงชื่อ)………………………………….…
(…………………………… ……)
ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลบานธิ
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…

- ๑๙ -

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
(ลงชื่อ)………………………………….…
(……………………………………)
คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
(ลงชื่อ)………………………………….…
(…………………………………..)
เจาพนักงานทองถิ่น

หมายเหตุ ไดออกใบอนุญาต เลมที…่ ……..…เลขที…่ ……..…….. ลงวันที…่ ……เดือน…………..………
พ.ศ……………แลว

แบบ
ต.๒

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เลมที…่ …….เลขที…่ ……/…………
(๑) เจาพนักงานทองถิ่น เทศบาลตําบลบานธิอนุญาต
ให………………………………..………………………………

- ๒๐ -

สัญชาติ…………………อยูบานเลขที…่ ………….……….หมูท…ี่ ………..ตําบล………..…….………
อําเภอ………………..……..จังหวัด…………………….…….หมายเลขโทรศัพท………………………………
จัดตั้งตลาดโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อตลาด……………………….……………เนื้อที่ตลาด………………………….ตารางเมตร
จํานวน………..….…แผง
ตั้งอยูเลขที…่ ………………..…..ซอย………ถนน……………………..ตําบล……………….………..
อําเภอ……………………..........จังหวัด..........................................โทรศัพท………………….………
ผูจัดการตลาด………………..…………………………….อายุ……….….ป สัญชาติ……......…อยู
บานเลขที…่ …………หมูท…ี่ …….ตําบล………..…….…….อําเภอ……………..……จังหวัด……………….……
หมายเลขโทรศัพท………………………
เสียคาธรรมเนียมปละ………..…..…บาท (………………………….……....)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที…่ .………..เลขที…่ …….………ลงวันที…่ …………………
(๒) ผูรบั ใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงือ่ นไขที่กําหนดในเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลบานธิ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่น อาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรบั ใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อกี ดวย คือ
๔.๑)……………………………………………………………………………………………………………………
……………
๔.๒)……………………………………………………………………………………………………………………
……………
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที…่ ……………...เดือน…………………….…………พ.ศ…………….……
(๖) ใบอนุญาตฉบับนีส้ ิ้นอายุวันที.่ .………………….เดือน……………………………พ.ศ………………………
ลงชื่อ…………………………..………………
(………………………..……………….)
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการ
ตลอดเวลาทีป่ ระกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ
(มีตอ
ดานหลัง)

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม

- ๒๑ -

วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

- ๒๒ -

เลขที่รับ…………………..............
ต.๓

แบบ

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เขียนที…่ …………….……………………………………….
วันที่……………….เดือน……………………………….พ.ศ……….……
เรียน เจาพนักงานทองถิ่น
ขาพเจา………..………………………………………อายุ…………..ป สัญชาติ………….………….อยู
บานเลขที…่ …………ซอย………………….……ถนน……………………ตําบล…………………………
อําเภอ………………….....จังหวัด……………..………. รหัสไปรษณีย… ……………….………
โทรศัพท……………………………….
ขอยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตั้งอยู
บานเลขที…่ ……..……...
ซอย…………………ถนน…………………..………ตําบล……………..……………อําเภอ……………….
จังหวัด…………………………
รหัสไปรษณีย… ……………………….โทรศัพท……………………….…………….
เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม เลมที…่ ……เลขที…่ ………ลงวันที่………….เดือน……………….…..
พ.ศ……………..เกิดการสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดใน
สาระสําคัญ……………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
ขอรับรองวาจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและเงือ่ นไขที่ไดวางไวทุกประการพรอมนี้ไดแนบ
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารหลักฐานตามทีเ่ ทศบัญญัติกําหนดมาดวย
ลงชื่อ……………………………………………
(………………………………………)
ผูขออนุญาต

- ๒๓ -

แบบ ต.๔
คํารองขออนุญาตการตางๆ
เขียนที…่ …………………………………………………
วันที่…………..…เดือน………………………………….พ.ศ……………
ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ………………..………………………..อายุ…………ป
สัญชาติ……..……เลขประจําตัวประชาชนเลขที…่ ……………………………………………อยู
บานเลขที…่ …………………...…ซอย…………..….....
ถนน…………………….……หมู… ………ตําบล…………………………อําเภอ…………………………..
จังหวัด……………………………
โทรศัพท………………………………………
ขอยื่นคํารองตอนายกเทศมนตรีตําบลบานธิ เจาพนักงานทองถิ่น
………………………….……………………………………….……………………………………………………….………………………
…………...
………………………….……………………………………….……………………………………………………….………………………
…………...
………………………….……………………………………….……………………………………………………….………………………
…………...
………………………….……………………………………….……………………………………………………….………………………
…………...
จึงมีความประสงค
………………………….……………………………………….……………………………………………………….………………………
…………...
………………………….……………………………………….……………………………………………………….………………………
…………...
………………………….……………………………………….……………………………………………………….………………………
…………...
ขอรับรองวาขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………..…………………………….ผูขออนุญาต
(………………………………………………..)

